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Додаток 1
до рішення І сесії Хустської міської ради

Зміни до обсягу доходів  бюджету  Хустської міської територіальної громади на 2021 рік 

     (код бюджету)        

грн.

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього

Спеціальний фонд

Разом

10000000 Податкові надходження 8,758,408.00 8,758,408.00 0.00 0.00

11000000 8,702,308.00 8,702,308.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8,702,308.00 8,702,308.00 0.00 0.00

11010100 8,642,308.00 8,642,308.00

11010400 60,000.00 60,000.00

18000000 Місцеві податки 56,100.00 56,100.00 0.00 0.00

18010000 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

18010100 4,000.00 4,000.00

52,100.00 52,100.00

52,100.00 52,100.00

20000000 Неподаткові надходження 133,300.00 49,700.00 83,600.00 0.00

21000000 Доходи  від власності та підприємницької діяльності 86,600.00 3,000.00 83,600.00 0.00

21080000 Інші надходження 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

21081500 3,000.00 3,000.00

21110000 83,600.00 83,600.00

22000000 24,300.00 24,300.00 0.00 0.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 19,300.00 19,300.00 0.00 0.00

22010300 12,100.00 12,100.00

22012900 7,200.00 7,200.00

22090000 Державне мито 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

22090100 5,000.00 5,000.00

24000000 Інші неподаткові надходження 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00

24060000 Інші надходження 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00

24060300 Інші надходження 22,400.00 22,400.00

Усього доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) 8,891,708.00 8,808,108.00 83,600.00 0.00

40000000 27,678,880.00 26,931,300.00 747,580.00 747,580.00

41000000 27,678,880.00 26,931,300.00 747,580.00 747,580.00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
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      07561000000

Загальний 
фонд у т.ч. бюджет 

розвитку

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

Податок на майно 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 

18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва  

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації  юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських  формувань

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання 
інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

Офіційні трансферти  

Від органів державного управління  
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Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього

Спеціальний фонд

Разом

Загальний 
фонд у т.ч. бюджет 

розвитку

41034500 6,000,000.00 6,000,000.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 21,678,880.00 20,931,300.00 747,580.00 747,580.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 747,580.00 747,580.00 747,580.00

41057200 20,000,000.00 20,000,000.00

41055000 931,300.00 931,300.00

Усього доходів 36,570,588.00 35,739,408.00 831,180.00 747,580.00

Міський голова Володимир КАЩУК

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та 
розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету
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